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I 1994 falt én av tre elever ut 
av videregående. Dette satte i 
gang en massiv satsing på å 
redusere frafallet. Regjerin-
gen satte ned et ekspertut-
valg av forskere som presen-
terte mulige tiltak, hvorpå 
disse ble implementert i et 
tilfeldig utvalg av norske 
kommuner. Denne randomi-
seringen gjorde at forskerne 
kunne sammenligne frafallet 
i kommunene som hadde og 
ikke hadde implementert 
gitte tiltak. Etter hvert kom 
man dermed frem til hvilke 
ordninger som reduserte 
frafallet. 20 år senere, i 2015, 
etter at tiltakene som virket 
ble introdusert på landsbasis, 
var frafallet i videregående 
betydelig redusert. 

Dette er dessverre en oppdik-
tet historie. Sannheten er 
mørkere. Det er riktig at 
frafallet i 1994 var rundt 30 
prosent, og at politikerne 
investerte massivt i tiltak. 
Aftenposten rapporterte nylig 
at staten har brukt over 3,3 
milliarder kroner over 20 år 
på å minske frafallet. 

Dessverre har ingen av 
disse ressursene gått til 
eksperimentelle forsknings-
prosjekter som gjør at man 
kan evaluere hvilke tiltak 
som fungerer. I stedet famles 
det i blinde. I 2014 falt 30 
prosent fortsatt ut av videre-
gående. Stillstanden skyldes 
hverken mangel på vilje eller 
penger, men heller blant 
annet fraværet av randomi-
serte studier i norsk politikk. 

Moderne vitenskap har 
etablert en kraftfull måte å 
avdekke årsakssammenhen-
ger på. Skal vi for eksempel 
studere om en medisin 
bekjemper en sykdom, gir vi 
et tilfeldig utvalg av studie-
deltagerne medisinen 

(behandlingsgruppen) og 
resten en placebo (kontroll-
gruppen). Det geniale med 
denne tilnærmingen er at 
dersom man fi nner en 
forskjell i sykdomsforløp 
mellom de to gruppene, vil 
man kunne slutte at effekten 
skyldes medisinen. Siden 
oppdelingen i kontrollgruppe 
og behandlingsgruppe ble 
gjort tilfeldig, er det eneste 
som systematisk skiller de to 
gruppene at den ene fi kk 
medisinen, den andre ikke.  

Det er ingen grunn til at 
bruken av randomiserte 
studier skal være forbeholdt 
medisinfaget. Utenfor Norge 
har slike studier revolusjo-
nert evalueringen av offent-
lige reformer over de siste 
tiårene. I USA brukes rando-
misering på stadig fl ere 

politikkområder, inkludert 
utdanning, arbeidsmarked, 
fattigdom og kriminalitet. 

For eksempel har studier 
av det offentlige fattigdoms-
programmet «Moving to 
Opportunity», hvor familier 
fi kk muligheten til å fl ytte fra 
fattige til rike strøk, vist at 
barn som fl yttet før de kom i 
tenårene tar mer utdanning 
og tjener en tredel bedre i 
voksen alder enn barna som 
ikke var med på programmet. 
Konklusjonene om årsaks-
sammenheng kan trekkes 
på grunn av randomiserin-
gen i denne evalu-
eringen, hvor et 
tilfeldig utvalg av 
familier fi kk være 
med. Etter fl ere vellyk-
kede eksperimentelle 
studier har programmet 
blitt utvidet.

Også på kriminalitets-
feltet har randomiserte 
studier fått et gjennom-
brudd. Universitetet i 
Chicago sitt Crime Lab er et 
helt forskningssenter dedi-
kert til slike studier av 
kriminalitetsbekjempelse. En 
mye omtalt studie fra dette 

instituttet, kalt «Becoming a 
Man»-prosjektet, gikk ut på å 
randomisere fordelingen av 
kognitiv adferdsterapi rettet 
mot unge, utsatte menn i 

Chicagos fattige bydeler. 
Studien avdekket at terapien 
reduserte kriminaliteten 
betraktelig. 

Det er i dag stor enighet om 

at randomisering er den 
overlegne fremgangsmåten 
for å evaluere politikk, og i 
USA er slike studier ikke 
lenger unntaket, men rege-
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len. Dette ble hugget i sten da 
president Obama 15. septem-
ber i fjor gikk så langt som å 
utstede en instruks om at ny 
offentlig politikk skal, om 

mulig, gjennomgå slik 
grundig evaluering. 

Norge ligger langt bak. Norsk 
offentlig politikk blir ofte sett 

på som forskningsbasert. 
Likevel har kostbare tiltak 
mot for eksempel frafall i 
videregående, slik som 
satsningen Ny GIV til 726 
millioner kroner, aldri blitt 
vurdert ved hjelp av eksperi-
mentelle metoder. «Man 
bruker veldig mye penger i 
aller beste hensikt, men vet 
egentlig ikke om disse 
pengene har kommet til 
nytte», sa direktør for Kunn-
skapssenter for utdanning, 
Sølvi Lillejord, til Aftenpos-
ten tidligere i år. 

Det er ikke bare innenfor 
utdanningsfeltet at dette er et 
problem. Andre eksempler er 
bistand, barnehageutbyg-
ging, kriminalomsorg, 
alkoholregulering, miljø og 
sammenslåing av politidis-
trikter. I et land med 428 
kommuner er det forstem-
mende at det «kommunale 
laboratorium» ikke brukes 
oftere. Kommuner som skal 
være prøvekommuner for 
ulike tiltak, velges sjelden ut 
tilfeldig. 

Mange vil nok innvende 
mot dette at norsk offentlig 
politikk er underlagt et av de 
største evalueringsregimene i 
verden. Norge huser fagmil-
jøer med utstrakt erfaring fra 
og ekspertise i reformevalu-
eringer. Disse evalueringene 
er typisk kvalitative helhets-
undersøkelser, som gir 
verdifull kunnskap om hva 
som har skjedd, samt hvor-
dan reformene ser ut «fra 
innsiden». Sammenlignet 
med randomiserte studier, gir 
kvalitative evalueringer 
imidlertid lite eller ingen 
informasjon om årsakssam-
menhenger. Hverken i 
offentlig sektor, i forsknings-
miljøene på feltet eller i 
konsulentbransjen synes det 
å være tradisjon for randomi-
sert evaluering. 

Det fi nnes heldigvis lyspunk-
ter. Stortinget har bevilget 
480 millioner til høyere 
lærertetthet i grunnskolen, 
med håp om at dette skal gi 
økt læring hos elevene. 

Opplegget er eksempla-
risk: 25 prosent av midlene 
går til forskning, og forskere 
er med fra første stund, slik 
at de har mulighet til å 

utforme forsøk basert på 
randomisering. Knut-Inge 
Klepp, divisjonsdirektør hos 
Folkehelseinstituttet og leder 
for evalueringen, sier det 
klart: «Det er viktig å være 
tidlig ute med forskningen 
når man gjør endringer. Det 
gjør det mulig å lage et godt 
design som igjen gjør det 
mulig å se på effekter.» Et 
annet unntak er Arbeids- og 
velferdsdirektoratet og NAV, 
som har begynt å ta i bruk 
randomisering for å se på 
virkningen av arbeidsmar-
kedstiltak. Disse eksemplene 
bør det bli fl ere av.

Dessverre er disse prosjek-
tene unntakene som bekref-
ter regelen – randomiserte 
studier er ikke-tema i norsk 
offentlig sektor. Hvorfor? 

En av årsakene fi nner vi 
kanskje i at for få norske 
politikere og byråkrater har 
kjennskap til gode metoder 
for randomiserte studier. Her 
ligger noe av ansvaret i utdan-
ningssektoren. 

En annen grunn er politi-
kernes utålmodighet. Blant 
politikere er det en mangel på 
erkjennelse av at hvis vi skal 
fi nne tiltak som virker, må vi 
prøve og feile. I den grad 
politikerne evaluerer tiltak 
etterlyser de raske resultater 
for å kunne vise «handle-
kraft». De har som regel ikke 
tid til å vente på grundig 
forskning. Konsekvensen er 
at det går millioner av 
skattekroner til tiltak, for 
eksempel mot frafall, som 
ikke fungerer, mens letingen 
etter virkningsfulle tiltak 
stopper opp. Velgerne taper.

En tredje grunn handler 
om moralske kvaler. Flere vil 
innvende at det er etisk 
uforsvarlig å fordele kommu-
nereformer etter prinsippet 
om tilfeldig utvalg, fordi kun 
noen få skoler, kommuner 
etcetera får nyte godt av 
tiltaket. Dette argumentet 
halter. Det bør settes spørs-
målstegn ved om en offentlig 
politikk som famler i blinde, 
men ikke utsetter befolknin-
gen for «eksperimenter», er 
noe mer moralsk enn en 
evidensbasert offentlig 
politikk som har vist seg å 
fungere. 

Ta det kostbare tiltaket om 
heldagsskolen: Er det 
virkelig bedre at alle får, men 
ingen vet om det virker, enn 
at noen får, og vi fi nner ut om 
det virker? Samtidig er det al-
lerede ofte slik at et utvalg 
mottar tiltaket før det utvides 
på landsbasis; for eksempel 
opererer man ofte med 
«prøvekommuner», men 
fordelingen av disse rando-
miseres sjeldent. Resultatet 
er villet ignoranse.

Heldigvis er løsningene 
enkle. For det første må 
kompetansen om metoder for 
randomiserte studier styrkes 
i alle utdanningene som er 
relevante for politikk, 
offentlig administrasjon og 
frivillighetssektoren. Dette er 
heldigvis allerede i ferd med 
å skje. Metoder for randomi-
serte studier er på full fart 
inn i fag som statsvitenskap, 
sosiologi og økonomi. 

For det andre fi nnes det en 
rekke rent praktiske løsnin-
ger. Når et nytt offentlig tiltak 
skal settes ut i livet, bør et 
forskerlag med kompetanse 
innen randomiserte studier 
få ansvaret for at tilfeldig 
utvalgte enheter – enten det 
er skoler, kommuner, eller 
andre – får prøve tiltaket og at 
data samles inn både før og 
etter tiltaket er iverksatt. 
Forskerlagets evaluering kan 
dermed svare på om tiltaket 
ga ønskede resultater. Tiltak 
som «består» for eksempel to 
runder med randomisert 
evaluering, bør implemente-
res nasjonalt. 

Det er på høy tid med end-
ring. Hvem ville vel ikke ha 
betalt prisen for en betydelig 
redusering av frafallet i 
videregående skole? Det er 
ingen grunn til at Norges 
befolkning ikke skal kunne 
nyte godt av en evidensbasert 
offentlig politikk.
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   FAKTA
Randomiserte studier:
■ I denne teksten tar statsviterne Sirianne Dahlum, Tore Wig 
og Øyvind S. Skorge til orde for å bruke randomiserte studier 
til å teste virkningen av reformtiltak i offentlig sektor.
■ Randomiserte studier innebærer tilfeldig utvalgte forsøks-
grupper og kontrollgrupper. Det er et eksempel på evidens-
basert politikk, som er grunnlagt på vitenskapelige metoder.
■ I motsetning til i USA, der randomiserte studier er standar-
den når offentlig politikk evalueres, er metoden lite i bruk i 
Norge. Dermed famler politikerne i blinde, hevder forfatterne. 

«Randomiserte studier er 
ikke-tema i norsk offent-
lig sektor» Hvorfor?


